AGENDA
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:
Sted:
Møteleder:
Referent:
Saksnr.
8-17

9-17

STYREMØTE
02.03.17
12-16
RBUP Nydalen
Anne-Stine Meltzer
Carl Otto Christiansen

Tilstede: Kirsti Margrethe Jørgensen, Liv
Åse Dybdal, Magne Furevik, Tore
Hågård, Vigdis Raad, , Katie Iren
Wikstrøm, Carl Otto Christiansen
Forfall:

Gro Anita Kåsa Poulsen

Godkjenning av referat
Hvilke to hovedpunkter legger vi på nettet:
- Nasjonalt arbeid om utfallsmål i BUP
- Status i arbeidet på om pakkeforløpene. Alle BUP ledere inviteres til å
mene noe rundt dette.
- BUP henvisningsskjemaer
- Drøftet «WISC III saken» i møtet med helsedir.
Møte med direktoratet 9-11: Planlagte temaer er
•
•
•
•
•

Hamar-konferanse. Anne Jensen kontaktes for deltakelse. AS/LÅ
Barne- og ungekongressen. Ikke drøftet i dag.
Henvisningsskjema – Innspill i forhold til kultur, foreldreansvar,
kontaktperson i kommunene. Henvisende instans i stedet for henvisende lege.
Det sendes svar til de som har henvendt seg rundt dette. (Anne Stine)
Takstkoder.
Eventuelt. Læringsnettverket i regi av KS og HDIR. Stangemodellen.
Forandringsfabrikken og hvordan deres ressurser kan brukes.

10-17

Lederkonferansen v/Administrasjonsutvalget:
• Liv Åse tar opp aktuelle problemstillinger ift Hamarkonferansen og
Fredrikstad. Klargjøring for endelig program. Eget informasjonsbrev
sendes ut til de som skal holde innlegg. (Liv Åse)
• Godkjenning av konferansen NPF/legeforeningen. Godkjent for 12 t
fra begge foreningene. Tore ordner med godkjenningsbevis.
• Paneldebatt: Forespørsel sendes aktuelle kandidater (Liv Åse)
• Sende ut skisse om pakkeforløpene på forhånd? HDIR forespørres
(Anne Stine)
• Anne Stine kontakter Bent Høie for deltakelse.
• Gi tittel til Liv Åse i forhold til foredragsholdere på konferansen (Anne
Stine)
• Titler til innlegg for brukerrepresentant og kommunal tjeneste (Anne
Stine)
• Kirsti kontakter Vigdis og Liv Åse vedr. spørsmål til Bent Høie.

11-17

Landskonferansen v/ Konferanseutvalget:

•
•

12-17

13-17

14-17

Magne bringer inn aktuelle problemstillinger knyttet til konferansen.
NBUP, RKBUP og Atferdssenteret bidrar med kr 50000 hver. Det
søkes om støtte fra HDIR (Anne Stine)
• Bidrag til konferansen er i tråd med generalforsamlingens vedtak.
• Ønskelig med lavest mulig pris i.f.t deltakeravgift.
• Drøftes om det bør etableres styringsgruppe.
• Forberedelse til nytt møte i samarbeidskoalisjonen for
konferanseutvalget 3.3.17. Stikkord, budsjettmodell,
innhold/hovedtema for konferansen (alle tenker på veien).
• -Voldsrisiko (aktuelle tema) . Hva gjør unge til voldsutøvere?,
utvikling av personlighetsforstyrreler blant barn og unge.
Diagnostiserer vi for sent? Vold og traumatisk stress
Styret tenker videre på forslag til tittel for konferansen. (Alle)
Internasjonalt/Sosialpolitisk utvalg:
• IACAPAP. Jobbes med å lage en bulletin. Intervju med helseminister
BH?
• Landsforeningen for barnevernsbarn – høstens konferanse. Styret
tenker på tittel og sende Liv Åse innen 10 April 2017
Kirsti kontakter dem for deltakelse.
• Kirstis utvalgte temaer
Orienteringsaker:
• Pakkeforløp: Generelle behandlingsforløp – oppstart arbeidsgruppe
våren 2017
• Oppfølgingssak: Noe Nytt? Jfr forrige møte: Nasjonal
brukermedvirkningsundersøkelser. Kirsti sender dette til styret.
Følger opp denne saken ved neste styremøte når det er mere
avklart rundt tidslinjen. Kirsti kontakter HDIR v/Jin Øvereide.
Eventuelt
•
•

Hva er rollene i NBUP styret.
Bestille penner til generalforsamling (Anne Stine)

Neste styremøte: Nytt fra St. Olav.

